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Kính gửi:  Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 
 

Thực hiện Công văn số 1284 CV/TĐTN-TTNTH, ngày 08/9/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “V/v phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật 

tỉnh Trà Vinh lần thứ 6 (2020 – 2021)”; 

Nhằm thúc đẩy phong trào lan rộng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng và Nhân dân toàn tỉnh trong các lĩnh vực khoa học và kỹ 

thuật. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

đơn vị quan tâm thực hiện một số yêu cầu sau đây: 

1. Triển khai kế hoạch, thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần 

thứ 6 (2020 – 2021) của ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh đến đến toàn thể cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên, học sinh đăng ký tham gia dự thi đảm bảo về thời gian, 

lĩnh vực dự thi (gửi kèm kế hoạch, thể lệ Hội thi). 

2. Tùy vào điều kiện, các đơn vị phối hợp với các nganh có liên quan 

thành lập Hội đồng xét chọn (hoặc tổ chức Hội thi ở cấp mình) để chọn những 

sản phẩm, mô hình, giải pháp có chất lượng cao gửi đăng ký tham gia cuộc thi 

cấp tỉnh. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung theo tinh 

thần công văn này. Báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo công tác đoàn đoàn 

hằng tháng của đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, BT ĐUK (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c); 

- BGH Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện 

Thành, THPT DTNT tỉnh và Trung tâm 

GDTX-HNDN TP. Trà Vinh (nắm); 

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân        

 


